
בית מדרש לחברה
לבירור סוגיות חברתיות במבט יהודי

בית המדרש 

החברתי הראשון 

יוצא לדרך!

אתם מוזמנים להצטרף לבית מדרש יחיד מסוגו 
שפועל לבירור סוגיות חברתיות מזווית לאומית 
ויהודית. בבית המדרש נכיר את הפילוסופיות 
העומדות בתשתית השאלות  המעשיות וניתן 

להן מענה מתוך עומקה של תורה. 

הלימוד בבית המדרש מקנה כלים להתמודדות 
עם סוגיות בקנה מידה לאומי ומסייע בגיבוש 
תפיסת עולם חברתית יהודית שמסוגלת לתת 
מענה לאתגרים ולמבוכות בשיח הציבורי ובתחום 

המעשי.

הלימודים יתקיימו בימי ב’ | בשעות 9:00-13:30 | במרכז תורה ומדינה, ניצן

מרצים אורחים: הרב יעקב אריאל, הרב אלישע וישליצקי, הרב עזריאל אריאל, 
הרב אריאל בראלי, הפרופסור אביעד הכהן, השופט פיליפ מרכוס ועוד.

הלימוד יתקיים במרכז תורה ומדינה, דרך גוש קטיף 13, ניצן.

הקורס מוכר לשנת שבתון בכפוף לאישור קרן ההשתלמות.

הרשמה:
ההרשמה פתוחה עד ערב ראש השנה תשע”ז.

אפשר להירשם בטלפון: 073-3904102 
www.chotam.org.il :או להשאיר פרטים באתר

ההרשמה מותנית בתשלום מראש.

עלות שנתית: 1500 ₪. 
אפשר לחלק את הסכום ל-10 תשלומים לכל היותר.

ביטול ההרשמה לאחר תחילת התכנית: 
עד לתאריך ה’ בכסלו – מזכה ב-%80 החזר.

לחברהבית מדרש 

www.chotam.org.il | 073-3904102 :טל
חותם יהדות על סדר היום

חותם יהדות על סדר היום

הרב יגאל קמינצקיכולם בשביל אחד – בין זכויות הפרט לאחריות חברתית

הרב חן חלמישקופת העיר – מוסר חברתי ומדיניות רווחה במקורות ובהלכה

הפסקה

הפסקה

מאידאליזם לאינדיבידואליזם – התמודדות עם משברים ערכיים 
הרב יונתן מילואוחברתיים בעולם פוסט-מודרניסטי

דרוש: צדק חברתי – בין תפקודיות 
הרב ערן טמירחברתית לזהות לאומית
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בשיעור נחקור את הסיבות למשבר הערכים ונבין את השפעת הפוסט-מודרניזם על 
תהליכים חברתיים ומשפחתיים בדורנו. נעסוק ביחס בין החברה, הקהילה והמשפחה 
לבין האינדיבידואל ונלמד כיצד אפשר לחבר את הפרטים בעזרת מערכת ערכים 

משותפת המכוונת לטובת הכלל ועם זאת נותנת מקום לצורכי הפרט.

‘מאידיאליזם לאינדיבידואליזם’ 
התמודדות עם משברים 

ערכיים וחברתיים בעולם פוסט מודרניסטי

מרצה במגוון מסגרות חינוכיות ותורניות, בצה”ל 
ובהשתלמויות מורים.

הרב יונתן מילוא | 

כולם בשביל אחד 
בין זכויות הפרט לאחריות חברתית

רב המועצה האזורית חוף עזה לשעבר, 
ראש מרכז תורה ומדינה

הרב יגאל קמינצקי | 

בשיעור נברר את השפעתה של התרבות המערבית על ערכי 
החברה והמשפחה, נבחן ונשווה ערכי יסוד כגון ‘אחווה’ 
ו’שיוויון’ לאור תפיסת חז”ל ונבין את נקודות ההשקה בין 
תפיסות רווחה לעמדת התורה. נעסוק בתא המשפחתי בתור 
תשתית לערבות ולאחווה חברתית ונגבש עמדה הלכתית-
יהודית בנוגע למדיניות הרווחה האידאלית במדינת ישראל.

דרוש: צדק חברתי 
בין תפקודיות חברתית לזהות לאומית

ר”מ במכון מאיר ומרצה בישיבות ובמדרשות הרב ערן טמיר | 
ללימודי יהדות

בשיעור נעסוק בבירור המושג ‘צדק חברתי’ לאור תורתו של הראי”ה קוק זצ”ל. נבין 
את ההבדל בין צדק חברתי בעם ישראל לבין הופעתו בשאר האומות, ננסה לברר 
את הדרכים למימוש הצדק החברתי בימינו אנו ונעמוד על הסיבות המעכבות את 
הופעתו. הלימוד יתבסס על בחינת תהליכי עומק לאומיים וזהות לאומית המתרחשים 

בדור הגאולה ומעוררים את דרישת הצדק בשכבות השונות של העם.

קופת העיר 
 מוסר חברתי ומדיניות רווחה במקורות ובהלכה

הרב חן חלמיש | ראש בית המדרש לתורה ולחינוך בישיבת חורב

תוכן השיעורים:

בפרקי התנ”ך – היצירה התורנית האלוקית, ובמדרשי חכמים – היצירה התורנית 
האנושית, מסופרים סיפורים מן החיים. אלו אינם סיפורי היסטוריה, אלא יצירה 
רוחנית-מוסרית-ערכית. סיפורי התנ”ך ומדרשי חז”ל כוללים מערכות יחסים בין 
אדם למקום ובין אדם לחברו ועוסקים בסוגיות של יחיד וחברה, אדם ועולם, 
תורה וחיים. בשיעור זה נפגוש מבחר פרשיות וסיפורים הרוקמים מרכיבים של 
חברה ורווחה, ערכים והתמודדויות. מטבע הדברים, הלימוד אינו הגותי בלבד, 
אלא נוגע בנימי נפש היחיד והחברה ומורכב משלל מרכיבי החיים החברתיים 

ועוצמותיהם.

מדוע יש צורך בבית מדרש לחברה?
התחום המקצועי של מדיניות חברתית, רווחה וזכויות הפרט התפתח מאוד בשנים האחרונות 

והפך לגורם משמעותי בשיח הציבורי של מדינת ישראל.

מתוך הבנת הזיקה העמוקה שיש בין סוגיות חברתיות לבין סוגיות של זהות, אפשר לזהות 
מאמץ של ארגוני שמאל לעצב את זהותה של המדינה באמצעות תפיסה פסידו-חברתית. דאגה 

חברתית, עזרה לחלשים וצדק חברתי הופכים לכלי לעיצוב השיח והמדיניות במדינת ישראל.

התחום החברתי, תחום מרכזי כל כך בניהול המדינה, מקבל מענה והכוונה רק ממקורות 
אקדמיים-מקצועיים, בלא שיח אמתי ובירור מעמיק המביא את עמדת היהדות בנושאים אלו.

בית המדרש לחברה מבקש לתת מענה לאותן סוגיות עקרוניות מתוך עומקה של תורה. כמו 
כן, בית המדרש שואף להכשיר אנשי חינוך ואנשי מעשה להתמודדות עם אתגרים חברתיים 

ולאומיים מתוך תפיסת עולם מגובשת השואבת את מקורותיה מן ההלכה ומן המוסר היהודי.

למי מיועדת התכנית:
אנשים המתעניינים בסוגיות חברתיות ולאומיות, מורים ומחנכים, אנשי מקצוע העוסקים במדיניות 

חברתית, עובדים סוציאליים ואנשי רווחה, ופעילים במסגרת המגזר השלישי.
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